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 Protokoll fört vid styrelsemöte hos Kristina Carlsson ti 2 juni -15 

 

Närvarande: Per Alvarsson, Bodil Arvidsson, Kristina Carlsson, Anders Jaensson, Kristin 

Jönsson, Marie Karlsson, Linda Nilsson, Maria Vennerdahl och Rosemarie 

Wiktorsson. 

 

Nr. 1. Rossie förklarade mötet öppnat. 

 

Nr. 2. Fiber 

Marie och Bodil informerade från informationsmötet i församlingshemmet. 

Uppgifter om hur man antecknar sitt eventuella intresse finns på vår hemsida, 

Johan Jerleryd är kontaktperson. Beslut om att skicka ut informationslapp om ett 

liknande informationsmöte som ska hållas i Skyrup 17 eller 18 juli, Maria gör 

utskicket och tar också med informationen om hur man gör för att anteckna sitt 

eventuella intresse. Lapparna delas ut enligt de vanliga utdelningsrundorna, 

försöker att även nå de som inte har brevlådor. Vi som byalag funderar över 

vilken roll vi vill ha kring/i ett eventuellt fiberprojekt. 

 

Nr. 3. Cykelrundan/grilla till körens sommaravslutning 

Cykeldelen: Samling 13.45. Per, Kristina och eventuellt Rossie kan cykla med, 

Kristin möter upp vid Glada Geten och cyklar sedan med. Marie närvarar på 

något sätt. Glada Geten och Leif Nilsson välkomnar oss på de föreslagna tiderna. 

Grilldelen: Samling 17.45. Förutom cyklisterna så kommer också Linda, ev även 

Anders J. Rossie och Kristina handlar. Rossie har grillar, Kristina har parasoll till 

grillen vid behov. Kurt Henriksson kommer med bord och stolar. Vid regn dukar 

vi inne i församlingshemmet. 

Anders J har beställt 70 sockerbullar, Linda hämtar dem hos Lövet i Tyringe på 

lördag förmiddag (ber dem fakturera Byalaget). 

Priser: korv 20, dricka 10, kaffe & bulle 25, allt tillsammans 50. 

Per gör info-lappar om kräftskivan och tar med. 

 

Nr. 4. Midsommar 

Per fixar lotteriringar, Kristina och Linda kan nog fixa några priser. 

 

Nr. 5. Bron 

Pengarna har betalats tillbaks. 

Mats har kontaktat Göinge Mekaniska, men jobbet var för litet för dem. Han 

fortsätter med andra kontakter.  

 

Nr. 6. Kräftskivan 

Marie gör kräftsånger till orkestern och kontaktar Lars om vi får göra pajer hos 

honom. Per kopierar info till cykelrundan. 

 

Nr. 7. Nästa möte måndag 3 augusti kl 18.30 i Agdas stuga. Per fixar fika. 

 

Nr. 8. Rossie förklarade mötet avslutat. 

 

 Vid pennan   Justeras 

 

 

 

 Marie Karlsson, sekr.  Kristin Jönsson 


